TRANSMOBIL - HET VERSTERKEN VAN DE DIENSTVERLENING OP VLAK
VAN MOBILITEIT IN HET GRENSOVERSCHRIJDEND LANDELIJK GEBIED
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Het partnerschap wil de mobiliteit bevorderen van de bevolking in de grensoverschrijdende
plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Het
wil dit doen door het aanreiken van nieuwe mobiliteitsoplossingen, in de eerste plaats voor de
bevolking die geen eigen wagen bezit.
We willen met dit project echter ook burgers bereiken, die openstaan voor een meer duurzame manier
van leven, die bereid zijn tot andere vormen van mobiliteit en die hun afhankelijkheid van de auto
willen afbouwen. Deze burgers hebben nl. een potentiële voorbeeldfunctie voor anderen. Met de
realisatie van een grensoverschrijdend netwerk van hubs wil het project nieuwe vormen van
dienstverlening inzake mobiliteit ontwikkelen, centraal in de dorpen en steden, waarbij deze
gecombineerd wordt met dienstverlening op sociaal en commercieel vlak (cfr. Partons 2.0). Transmobil
zal de doelgroepen warm maken voor het gebruik van dit nieuwe aanbod. Tegelijkertijd zal het project
de reizigersinformatie verbeteren voor de inwoners van de grensoverschrijdende regio via de
geactualiseerde grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer. Ook zal het project de opstart
van een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale onderzoeken. Transmobil wil tot slot nog de kennis
verbeteren van de bevoegde mobiliteitsactoren in de plattelandsregio over grensoverschrijdende
mobiliteitsdiensten. Hierover werd tot nu toe weinig onderzoek uitgevoerd. Een onderzoek over de
verbindingen van bestaande lijnen en potentiële grensoverschrijdende verbindingen zorgt ervoor dat
de mobiliteitsactoren de gedeelde problemen en kansen eigen aan de regio beter leren kennen. Via
het kennisplatform kunnen ze in dialoog treden, hun expertise en hun middelen delen en komen tot
gezamenlijke concrete oplossingen, die de dienstverlening inzake mobiliteit voor de bevolking moet
verbeteren.
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